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Przykład zastOsOwania

T23cT  
  - PrzetwOrnik Prądu stałegO i PrzemiennegO
•	 hallotronowy przetwornik jest przeznaczony do ciągłego przetwarzania wartości skutecznej

prądu stałego i przemiennego na znormalizowany sygnał stałoprądowy. 
•	 sygnał wyjściowy przetwornika jest izolowany galwanicznie od sygnału wejściowego. 
•	 Przetwornik jest montowany bezpośrednio na szynie prądowej za pomocą śrub mocujących, 

na  ścianie lub na szynie din 35 mm za pomocą dodatkowych elementów mocujących.
•	 Obudowa przetwornika jest wykonana z tworzywa sztucznego. zaciski sprężynowe umożliwiają

podłączenie przewodów do 2,5 mm2. 
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dane techniczne

 wejście
Rodzaj wejścia właściwości

Otwór na szynę prądową/ przewód Prąd pierwotny in: 50, 100, 150, 200 lub 300 a a.c./d.c. (zgodnie z kodem wykonania)

T23cT- PrzetwOrnik Prądu stałegO i PrzemiennegO

AC
0/4..20

Am

cechy zewnęTRzne
wymiary obudowy 70 x 92 x 47 mm otwór montażowy 92,5 x 92,5  mm

Otwór na szynę/ przewód przekrój 30 x 10 mm średnica otworu 28 mm

Masa 0,3 kg 

Stopień ochrony obudowa: iP65 zaciski: iP40

znaMiOnOwe waRunki użyTkOwania
napięcie zasilania  24 V ± 20% d.c.

Pobór mocy w obwodzie zasilania: 5 w w obwodzie prądowym  ≤ 0,2 Va

Sygnał wejściowy 0 .. 0,1..1,2 in
częstotliwość d.c. lub 20..45..70 hz; sinusoidalny (thd ≤  8%)

czas nagrzewania 15 min.

Temperatura otoczenia -25 ..23..+55 oc, klasa k55 wg Pn-en61557-12

Temperatura magazynowania -40 ..+70 oc

wilgotność 0...40...60...95% niedopuszczalne skroplenia

Pozycja pracy dowolna

zewnętrzne pole magnetyczne 0...40...400 a/m d.c. 3 a/m a.c.    50/60 hz

Dopuszczalny współczynnik szczytu prądu 2

Dodatkowe błędy w % błędu podstawowego od zmian temperatury otoczenia: < 50% / 10°c dla thd > 8% :          < 50 %

wejście wyjście

DC

RS

485Zasilanie

analog.

RS

485Zasilanie

AC/DC

izOlacja galwaniczna

 wyjście
Rodzaj wyjścia właściwości

analogowe 1 wyjście: 4.. 20 ma rezystancja obciążenia ≤ 500 W. czas odpowiedzi 500 ms. Błąd podstawowy 0,5 %.

wyMagania bezPieczeńSTwa i kOMPaTybilnOści

kompatybilność elektromagnetyczna
odporność na zakłócenia wg Pn-en 61000-6-2
emisja zakłóceń wg Pn-en 61000-6-4

izolacja między szyną prądową i pozostałymi 
obwodami podwójna wg Pn-en 61010-1

Stopień zanieczyszczenia 2 wg Pn-en 61010-1
kategoria instalacji iii wg Pn-en 61010-1

Maksymalne napięcie pracy względem ziemi •	 szyny prądowej  600 V
•	 dla napięcia zasilania i wyjścia analogowego: 50 V wg Pn-en 61010-1

wysokość npm < 2000 m
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T23cT- PrzetwOrnik Prądu stałegO i PrzemiennegO

schematy POłączeń

rysunek gaBarytOwy
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 Przetwornik  spełnia  wymagania  dotyczące  kompatybilności  elektromagnetycznej  w
środowisku przemysłowym.

 W instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik automatyczny, umieszczony w
pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora i odpowiednio oznakowany.

 4  MONTAŻ
Przetwornik  GCT1  jest  przystosowany  do  montażu  na  szynie  prądowej  za  pomocą  śrub
mocujących, na ścianie -  za pomocą dodatkowych elementów mocujących lub na  wsporniku
szynowym  35  mm  wg  EN60715  za  pomocą  dodatkowej  przystawki.  Rysunek  gabarytowy
przedstawiono na rysunkach 1. 

Rys. 2. Rysunek gabarytowy przetwornika 

 5  OPIS PRZYRZĄDU

5.1 Zasada działania
Prąd płynący przez szynę prądową wytwarza pole magnetyczne. W czujniku wykorzystującym 
efekt Halla wytworzone zostaje napięcie elektryczne proporcjonalne do wartości natężenia prądu. 
W dalszej części układu elektronicznego napięcie to zostaje przetworzone w standardowy sygnał 
prądowy. 
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5.2 Schematy podłączeń zewnętrznych
Podłączenia zewnętrzne przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 3. Podłączenia zewnętrzne przetwornika 

 6  DANE TECHNICZNE

Pobór mocy:
- w obwodzie zasilania
- w obwodzie prądowym

 5 W
 0,2 VA

Wyjście analogowe: 1 wyjście: 4.. 20 mA. Rezystancja obciążenia 500 ꭥ . Czas 
odpowiedzi 500 ms. Błąd podstawowy 0,5 %.

Zaciski sprężynowe:
przekrój przyłączanych przewodów  0.08 .. 2.5 mm²

Stopień ochrony: 
obudowy IP 65
zacisków IP 40 

Masa: 0,3 kg
Wymiary obudowy: 70 x 92 x 47 mm
Przekrój szyny: 30 x 10 mm

Warunki odniesienia i znamionowe warunki użytkowania:

- napięcie zasilania 24 V ± 20% d.c.
- sygnał wejściowy: 0 .. 0,1..1,2In; częstotliwość d.c. lub 20..45..70 Hz; 

           sinusoidalny ( THD  8% )

- temperatura otoczenia -25 ..23..+55 C, klasa K55 wg PN-EN61557-12

- temperatura magazynowania -40 ..+70 C

- wilgotność 0 .. 40 ..60 ..95 % (niedopuszczalne skroplenia)

GCT1

24 V d.c.4..20 mA

Czujnik 
Halla

i(t)

T23CT
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T23cT- PrzetwOrnik Prądu stałegO i PrzemiennegO

zamawianie

Przykład zamówienia:
kod: T23cT-4 1 00 M 0  oznacza:
                    T23cT  - Przetwornik t23ct
   4 -  prąd pierwotny 200 a, 
 1 -  z trzymaczem, 
    00 -  wykonanie standardowe, 
   M -  polsko-angielska wersja językowa, 
   0 -  bez dodatkowych wymagań.

informacja techniczna:
tel: 68 45 75 106/180/260/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
realizacja zamówień:
tel: 68 45 75 207/209 /218/341
Fax: 68 32 55 650

luMel S.a.
ul. sulechowska 1, 65-022 zielona góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

więcej informacji o naszych wyrobach można 
znaleźć  na naszej stronie internetowej:

www.lumel.com.plwww.lumel.com.plwww.lumel.com.pl
dołącz do nas na Facebooku!

t23ct-19

akceSORia:

akceSORia

OPiS wyglĄD kOD 
zaMÓwieniOwy

Trzymacz 
do montażu 

na szynie Din lh000-0904-130-128

zestaw do montażu 
na szynie prądowej

 i ścianie
       gwintowane wkręty 4 x 45mm                          uchwyty do montażu na ścianie                           czopy                              samogwintujące osłony śruby m4

lh000-0904-130-142

Przetwornik t23ct  - X X XX X X

Prąd pierwotny in [a]:
50 1
100 2
150 3
200 4
300 5
Trzymacz do montażu na szynie Din:
bez trzymacza 0
z trzymaczem 1
wykonanie:
standardowe 00
z czujnikiem grafenowym* 01
wersja językowa:
polsko/angielska m
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem kontroli jakości 1
ze świadectwem sprawdzenia 2

*  tylko po uzgodnieniu z producentem


